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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 494/2014 

av 13. mai 2014 

om endring av vedlegg V til forordning (EF) nr. 136/2004 med hensyn til importvilkår og 

listen over stater nevnt i artikkel 9(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 97/78/EF av 18. desember 1997 om fastsettelse av prinsippene for organisering av veterinær-

kontrollene av produkter som innføres til Fellesskapet fra tredjestater(1), særlig artikkel 19 nr. 1), 

og ut fra følgende betraktninger: 

1)  Direktiv 97/78/EF av 18. desember 1997 fastsetter prinsippene for organisering av veterinærkontrollene av produkter 

som innføres til Unionen fra tredjestater. 

2)  Artikkel 19 nr. 1 bokstav a) i nevnte direktiv fastsetter at Kommisjonen skal utarbeide en liste over planteprodukter som 

skal gjennomgå grensekryssende veterinærkontroll, og en liste over tredjestater som er godkjent for eksport av disse 

planteprodukter til Unionen. 

3)  I vedlegg IV til kommisjonsforordning (EF) nr. 136/2004(2)lister halm og strå som omfattes av grensekryssende 

veterinærkontroll, mens del I i vedlegg V til nevnte forordning inneholder en liste over tredjestater som medlemsstatene 

har tillatelse til å importere høy og halm fra. 

4)  Ukraina har nylig anmodet om tillatelse til å eksportere fôrpelleter av halm til Unionen og har anmodet om å bli oppført 

i vedlegg V til forordning (EF) nr. 136/2004. 

5)  Republikken Hviterussland er allerede er oppført i vedlegg V til forordning (EF) nr. 136/2004 og er godkjent for eksport 

av halm og strå av enhver art til Unionen. Noen medlemsstater har imidlertid gitt uttrykk for betenkeligheter knyttet til 

den endrede dyrehelsesituasjonen i Republikken Hviterussland og viser til utbrudd av afrikansk svinepest. De frykter at 

eksport av ubearbeidet høy og halm fra denne tredjestaten, kan utgjøre en høy risiko for dyrs helse i Unionen. Det er 

derfor anmodet om at det innføres forebyggende tiltak gjennom vedtakelsen av strengere vilkår for import av høy og 

halm fra Republikken Hviterussland. 

6)  En analyse viser at situasjonen i Hviterussland og Ukraina ikke utgjør noen risiko for spredning av infeksjonssyk-

dommer eller smittsomme sykdommer hos dyr i Unionen, dersom det bare gis tillatelse til import av fôrpelleter av halm 

beregnet på forbrenning, forutsatt at det leveres direkte fra den godkjente grensekontrollstasjonen (BIP) for innførsel til 

Unionen til det anlegget der det skal brennes. For å sikre at slike forsendelser ikke utgjør en risiko for dyrehelsen ved at 

de blir omdirigert fra sitt planlagte bestemmelsessted, skal de transporteres i henhold til forsendelsesprosedyren under 

tollvesenets kontroll, som fastsatt i rådsforordning (EØF) nr. 2913/92(3), og overvåkes i det integrerte edb-systemet 

(TRACES) fra grensekontrollstasjonen til bestemmelsesanlegget. 

7)  Forordning (EF) nr. 136/2004 bør derfor endres. 

8)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen — 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 139 av 14.5.2014, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 1/2017 av  

3. februar 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 78 av 22.11.2018, s. 1. 

(1) EFT L 24 av 30.1.1998, s. 9. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 136/2004 av 22. januar 2004 om fastsettelse av framgangsmåtene for veterinærkontroller ved 

Fellesskapets grensekontrollstasjoner ved import av produkter fra tredjestater (EUT L 21 av 28.1.2004, s. 11). 

(3) Rådsforordning (EØF) nr. 2913/92 av 12. oktober 1992 om innføring av Fellesskapets tollkodeks (EFT L 302 av 19.10.1992, s. 1). 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg V til forordning (EF) nr. 136/2004 erstattes med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 13. mai 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  



Nr. 10/6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.2.2019 

 

VEDLEGG 

«VEDLEGG V 

LISTE OVER STATER NEVNT I ARTIKKEL 9: 

ISO-kode Land 

AU Australia 

BY Republikken Hviterussland(1) 

CA Canada 

CH Sveits 

CL Chile 

GL Grønland 

IS Island 

NZ New Zealand 

RS Serbia(2) 

UA Ukraina(1) 

US De forente stater 

ZA Sør-Afrika (unntatt den del av munn- og klovsykebekjempelsesområdet som ligger i veterinærregionen 

nordlige og østlige Transvaal, i distriktet Ingwavuma i veterinærregionen Natal eller i grenseområdet med 

Botswana øst for 28° lengdegrad) 

(1) Bare fôrpelleter av halm beregnet på forbrenning som leveres direkte under tollmyndighetenes transittprosedyrer som fastsatt i artikkel 4 

nr. 16 bokstav b) i forordning (EØF) nr. 2913/92 (EFT L 302 av 19.10.1992, s. 1) og ved hjelp av overvåking i TRACES fra den godkjente 

grensekontrollstasjonen (BIP) for innførsel til bestemmelsesstedet i Unionen der det skal brennes. 

(2) Som nevnt i artikkel 135 i stabiliserings- og assosieringsavtalen mellom De europeiske fellesskap og deres medlemsstater på den ene side 

og Republikken Serbia på den annen side (EFT L 278 av 18.10.2013, s. 16).» 

 


